SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORTALEZA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA –
GRUPO DE CIRURGIA DO JOELHO E CENTRO DO JOELHO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO ANUAL EM CIRURGIA DO JOELHO - SBCJ
A Irmandade Beneficente da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, em conjunto com
o Centro do Joelho, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
médicos ortopedistas interessados que se encontram abertas as inscrições do Processo Seletivo
para ingresso no Estágio em Cirurgia do Joelho, reconhecido pela Sociedade Brasileira de
Cirurgia do Joelho (SBCJ), com início em abril de 2019 e término em 31 de março de 2020.
DO PROCESSO SELETIVO
A avaliação do processo seletivo está sob a responsabilidade do Centro de Estudos
Professor Osvaldo Soares cabendo-lhe planejar, coordenar e executar o processo seletivo, bem
como divulgar todas as informações pertinentes ao processo. O site www.centrodojoelho.com.br
servirá de apoio no sentido de amplificar a divulgação das informações pertinentes ao processo.
Informações da Instituição responsável:
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DAS INSCRIÇÕES
i.

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento;

ii.

O candidato deve inscrever-se no Centro de Estudos Prof. Osvaldo Soares (Santa
Casa);

iii.

As inscrições estarão abertas no período de 02 de março de 2020 à 13 de março de
2020 e deverão ser realizadas no Centro de Estudos Professor Osvaldo Soares, no
horário de 8h às 11h e 13h às 16h, nos dias comerciais de funcionamento.

iv.

O candidato será́ responsável pela veracidade dos dados fornecidos na ficha de
inscrição;

v.

A inscrição poderá ser realizada por procuração reconhecida em cartório;

vi.

É vedada a inscrição extemporânea bem como por fax, correio eletrônico ou via postal;

vii.

O descumprimento das instruções para a inscrição implicará a não-efetivação da
mesma.

viii.

O PARTICIPANTE DEVE estar ciente de que as informações prestadas no ato de
inscrição devem ser exatas e fidedignas, sob pena de responder por crime contra a fé
pública e de ser eliminado do processo seletivo.

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
1. Cédula de Identidade (original) ou carteira do CRM
2. Xerox do certificado de residência médica em Ortopedia e Traumatologia ou declaração
que está concluindo a residência, chancelada à Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traimatologia, SBOT.
3. Comprovante original da taxa de inscrição paga;
4. Xerox do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia – SBOT, ou certificado de
aprovação na prova de título, temporário.
Será vetada a inscrição do candidato que não apresentar a documentação conforme o exigido.
DA TAXA
i. A taxa de inscrição deverá ser paga no valor de R$ 100,00 (cem reais) em qualquer agência
do Banco Santander em favor da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza / Banco no 033,
Agência: 4526, conta corrente no 13000431-7;
i.

O candidato deverá manter sob sua posse a cópia do comprovante do pagamento para
eventuais solicitações;

ii.
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Não haverá devolução da taxa de inscrição, em quaisquer circunstâncias;
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iii.

Constatado o recebimento da taxa em cheque sem provisão de fundos, resultará o
cancelamento da inscrição;

iv.

Não serão concedidas isenções da taxa de inscrição.

DO NÚMERO DE VAGAS
Srá oferecida 01 (uma) vaga para estágio em cirurgia do joelho, chancelado pela SBCJ.
DO DIA E LOCAL DA PROVA
a. A prova será realizada no dia 20/03/2020, com início às 17:00 h e término às 20:00 h,
considerando-se o horário de Brasília, sendo que, na época de horário de verão será
considerado o horário local. O local de prova será anunciado nos dias que antecederão
a prova escrita.
b. O candidato deverá se apresentar no local de prova com 30 minutos de antecedência,
com tempo de tolerância para atraso de 15 minutos;
c.

No dia da prova escrita o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:

i. Original do documento oficial de identidade com foto (obrigatório) ou carteira do CRM;
ii. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (se for solicitado);
d. São considerados documentos oficiais de identidade: RG expedida Secretarias de
Segurança Pública, passaporte, carteiras funcionais expedidas por órgãos públicos que
valham, por lei, como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de
Habilitação, com foto.
e. É obrigatória a assinatura da lista de presença pelo candidato;
f.

O candidato deverá respeitar todas as orientações descritas no caderno de prova;

g. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica azul ou preta;
h. Não será permitido ao candidato portar, durante as provas, qualquer tipo de aparelho
que permita a intercomunicação de mensagens e nenhuma espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais,
impressos ou quaisquer anotações;
i.

Não será permitido ao candidato ausentar-se do local de prova;

j.

A ausência do candidato à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência
do candidato e resultará na sua eliminação do processo seletivo.

FASE ÚNICA – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA
A fase única, de caráter eliminatório e classificatório, constará de uma prova escrita, com
questões objetivas e subjetivas.
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A prova objetiva será constituída por 40 questões, de quesitos A-B-C-D, com uma única resposta
como gabarito. A prova subjetiva será composta de 02 questões.
Análise de currículo e entrevista.
CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA
A prova escrita englobará conteúdo de ciências básicas, conhecimentos específicos de joelho,
avaliação de conhecimentos de língua inglesa, conhecimentos de informática e conhecimentos
de Pesquisa.
DO RESULTADO FINAL, GABARITO FINAL E INÍCIO DAS ATIVIDADES
i.

O gabarito e resultado final do processo seletivo será divulgado no site
www.centrodojoelho.com.br, em listagem nominal, por ordem decrescente de pontuação
obtida na prova objetiva, subjetiva, análise de currículo e entrevista, indicando os
candidatos aptos;

ii.

Em caso de empate no resultado final, o critério considerado para desempate será o
candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no
parágrafo único do artigo 27 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); maior pontuação
na PROVA TEÓRICA; maior pontuação na PROVA DE TÍTULO e maior idade,
considerando-se DIA, MÊS, ANO que nasceu.

iii.

As atividades serão iniciadas no dia 01/04/2020.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Capacitar o estagiário na área de atuação em clínica e cirurgia do joelho.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Ao final do curso, permitir a esses médicos habilidades para início de atuação na área
de atuação em cirurgia de joelho.
ATIVIDADES:
As atividades teóricas e práticas serão realizadas na clínica de Ortopedia e
Traumatologia da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, no centro cirúrgico do mesmo
Serviço e no Serviço privado em que os preceptores atuam: Centro do Joelho, além de hospitais
privados onde ocorrem cirurgias do referido grupo.
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AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação será contínua, com reuniões de capacitação, visitas em enfermarias,
acompanhamento de atividades de consultório, ocorrendo avaliação formal pelo menos a cada
quatro meses.
CERTIFICADO:
O certificado do curso será entregue ao formando no auditório Dr. Argos Vasconcelos
assinado pela Provedoria, Direção Clínica e Chefe do Serviço de Ortopedia – Grupo de Cirurgia
do Joelho.
PROGRAMA:
Será exigido do estagiário o cumprimento de todo o programa em cirurgia do joelho,
visando à prova de obtenção de título de especialista em cirurgia do joelho, que ocorrerá durante
o Congresso Nacional de Cirurgia do Joelho, em 2022.
COMPROMISSO:
Ao aplicar para a prova de seleção do estágio, o candidato assume o compromisso em
participar de todas as reuniões clínicas, submeter-se a avaliações, publicar 2 estudos durante
o período de Estágio, além de submeter-se à prova de obtenção de Título da SBCJ, que
ocorrerá em 2022, durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho.
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APÊNDICE 1 - SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

FRATURAS DO JOELHO EM ADULTO E CRIANÇAS:
Autores- Rockwood e Green – 7a Edição
ANATOMIA DO JOELHO
Netter – Atlas de Anatomia Humana Autor- Frank H. Netter
ORTOPEDIA DO JOELHO ADULTO E PEDIÁTRICA
1. Campbell Cirurgia Ortopédica
Autores- S. Terry Canale
2.Revista Brasileira da Ortopedia
3. Artigos científicos de relevância extraídos da plataforma Pubmed
4.Insall & Scott Cirurgia do Joelho
Autor: W. Norman Scot
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FORTALEZA, 03 de dezembro de 2019.

Marcelo José Cortez Bezerra
Chefe da Clínica de Ortopedia – Grupo de Joelho

João Bosco Sales Nogueira
Coordenação e Preceptoria
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Leonardo Heráclio do Carmo Araújo
Coordenação e Preceptoria
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